
      Nav noslēpums,  ka  nekorekts  autosignalizāciju  pieslēgums ir  bieža  problēma  uz  BMW markas  automašīnām,  kā  rezultātā  automašīnas 
elektronika "neaizmieg" un notiek palielināts akumulātora enerģijas patēriņš. Automašīnas, kurām nekorekti veikts autosignalizācijas pieslēgums, ja 
tās netiek lietotas katru dienu, divu līdz četru  dienu laikā tiek "nosēdināts" un neatgriezeniski  sabojāts akumulātors.  Bez tam - dažiem BMW 
modeļiem vispār nav iespējams korekts pieslēgums pie durvju gala slēžiem. Uzstādot "bezpults" signalizācijas (kuru vadībai tiek izmantota oriģinālā 
automašīnas atslēgās iebūvētās tālvadības pultis) nav iespējas pieslēgt aizlieguma signālu. Daļa uzstādītāju šo jautājumu atrisina atvienojot durvju 
vadību - pārgriežot vadus. Tomēr ir iespējams arī korekts risinājums minētajām problēmām:

BMW K-BUS DEMULTIPLEKSORS

       Demultipleksors paredzēts BMW automašīnu K-BUS informācijas šinas datu pārveidošanai analogajos signālos, lai atvieglotu vai padarītu 
korektu  autosignalizāciju,  immobilaizeru  un  citu  papildus  aksesuāru  uzstādīšanu.  Analogo  signālu  izejas  ir  pieslēdzamas  pie  jebkura  veida 
autosignalizācijām,  tajā  skaitā  pie  tām,  kuru  vadībai  izmanto  automašīnas  oriģinālo  radiokanālu  (bezpults  signalizācijas).  Demultipleksors 
izmantojams BMW markas automašīnās, kurās salona elektroaprīkojuma starpbloku kommunikācija notiek izmantojot K-BUS datu līniju - 3, 5, 7 un 
X sērijas modeļiem ar rūpnīcas indeksiem e38, e39, e46, e53, e83. Ar demultipleksora palīdzību ir iespējams no K-BUS nolasīt un uz analogo signālu 
izejām saņemt šādu informāciju:
        1. Atvērtas vadītāja durvis
        2. Atvērta jebkura no pārējām durvīm
        3. Bagāžas nodalījuma atvēršanas signāls
        4. Dzinēja pārsega atvēršanas signāls
        5. Centrālās atslēgas aizvēršana ar oriģinālo BMW tālvadības pulti
        6. Centrālās atslēgas atvēršana ar oriģinālo BMW tālvadības pulti
        7. Neaizvērtu elektrisko logu pacēlāju sensors
Visas analogās izejas ir ar negatīvu signālu (vaļējs kolektors - 500mA)
Centrālās atslēgas aizvēršanas un atvēršanas statusu signāla garums - 2 sek.
Lai pieslēgtu demultipleksoru ir nepieciešams pieslēgt 12V barošanu atbilstoši tam kā norādīts uz plates (sk. foto) un jāveic K-BUS datu līnijas 
slēgums pie automašīnas elektronikas (sk.foto). Analogās izejas atbilstoši numurētajām izejām (sk. augstāk) japieslēdz pie autosignalizācijas saskaņā 
ar to instalācijas shēmām.

Ievērībai.
1. Izeja N7 diagnosticē tikai tos neaizvērtos logus, kuru vadībai automašīnas izgatavotājs ir paredzējis "aizvēršanu un atvēršanu ar vienu pieskārienu".
2. Uz plates esošie Jump (sk.foto) paredzēti demultipleksora darbības konfigurēšanai:
2.1.  Jump1 paredzēts  uzdot  divu vai  četru durvju konfigurāciju.  Šo konfigurāciju mainīt  nav obligāti.  Atvērts  stāvoklis -  4-durvju automašīnas. 
Saslēgts - 2 durvju automašīnas.
2.2. Jump2 Nosaka izeju 5 un 6 darbības algoritmu. Atvērts stāvoklis - signāls tiek padots ja centrālās atslēgas darbība notiek caur automašīnas 
oriģinālo tālvadības pulti. Saslēgts - nostrādājot jebkuriem no iespējamajiem centrālās atslēgas vadības veidiem.
2.3. Jump3 Nosaka 7 izejas algoritmu. Atvērts stāvoklis - pie atvērtiem logiem tiek formēts signāls. Saslēgts stāvoklis - signāls tiek formēts, ja logi ir 
aizvērti. Šāda konfigurēšanas iespēja ir ērta, ja tiek izmantoti papildus pieliekami salona tilpuma skanēšanas sensori.
3. Signāls uz 5 izejas tiek formēts brīdī, kad tiek atlaista centrālās atslēgas aizvēršanas poga uz oriģinālās tālvadības. Tas nepieciešams lai varētu 
aizvērt automašīnas logus komforta režīmā no oriģinālās tālvadības, neizsaucot neaizvērto logu zonas brīdinājuma signālu.


